
 

 
 

 

 

 

  

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

 

 

POZVÁNKA NA DEBATU 

 „Regulovaná povolání v EU“  

 

22. října 2013 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
Česká republika se řadí mezi členské státy s vysokým počtem regulovaných povolání. Odstranění 
administrativních překážek a vysokých nároků v této oblasti by mohlo usnadnit volný pohyb osob a 
v ČR umožnit vznik dalších pracovních míst. Takové doporučení zaznělo z úst Rady, která požadavek 
na snížení počtu regulovaných povolání vyslovila letos ve svých doporučeních pro Českou republiku. 
Oblast uznávání odborných kvalifikací je v EU upravena směrnicí 2005/36/ES, která stanovuje systém 
pro uznávání odborných kvalifikací, s cílem vytvořit flexibilnější trhy práce, liberalizovat poskytování 
služeb, stimulovat uznávání kvalifikací a zjednodušit správní postupy. Tato směrnice se vztahuje na 
každého státního příslušníka členského státu Evropské unie, který chce vykonávat regulované 
povolání, buď jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec v jiném členském 
státě, než ve kterém získal svou odbornou kvalifikaci. Na začátku října Evropský parlament schválil 
modernizaci této směrnice a zřízení tzv. Evropské profesní karty. Oba návrhy mají za cíl zjednodušit 
pravidla pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací a zvýšit tak mobilitu pracovníků v Evropě. Dne 
2. října Evropská komise přijala Sdělení pro zahájení evaluace vnitrostátních předpisů ohledně 
přístupu k regulovaným povoláním.  
 
Cílem debaty je zjistit názor české veřejnosti a expertů na nejnovější vývoj v oblasti regulovaných 
povolání v EU.  
 
Jak lze hodnotit modernizovanou směrnici o uznávání odborných kvalifikací? Do jaké míry může 
Evropský profesní průkaz přispět k volnému pohybu osob na vnitřním trhu? Jaké administrativní 
překážky a nepřiměřené požadavky v oblasti uznávání odborných kvalifikací v ČR v tomto ohledu 
přetrvávají? 
   
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá 
vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Manuel Hubert, Generální ředitelství Evropské komise pro Vnitřní trh  

 Markéta Holečková, Centrum pro uznávání odborných kvalifikací, MŠMT ČR 

 Pavla Břečková, členka představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
ČR 

 
Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  
 
 
Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a 
časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 21. října 2013 
zde nebo emailem na prague@cebre.cz. 
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